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HOTARAREA NR . 31 
Din 31 iulie 2013 

 

privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local consolidat al comunei Tulnici, 

judeţul Vrancea, la finele trimestrului II, anul 2013, pe secţiunea de funcţionare si 

secţiunea de dezvoltare: 

 

                  Consiliul local al  comunei Tulnici, judetul Vrancea intrunit in sedinta 

ordinara in data de 31 iulie  2013 
 

         - analizând proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tulnici, judetul 

Vrancea, cat si raportul de specialitate nr. 3263 / 22.07.2013 întocmit de şeful Biroului 

economic şi administrativ din cadrul  Primăriei  comunei Tulnici, prin care se propune 

iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 

local consolidat al comunei Tulnici, judeţul Vrancea, la finele trimestrului II, anul 2013, 

pe secţiunea de funcţionare si secţiunea de dezvoltare: 

 

         -  având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 si a art. 57 alin. 2 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările  ulterioare ; 

         - vazand avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru programe de 

dezvoltare economico – sociala, buget – finante, administrarea domeniului public si 

privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si 

comert; 

         -   in temeiul dispozitiile art. 36 alin.(1), alin. (2) lit.”b”, alin. (4) lit.”a”, ale art. 

45 alin. (1), ale art. 115 alin. (1) lit.”b”, precum si ale  art. 117 lit.”a” si “e” din Legea 

nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

          

 

HOTARASTE 
 

                     Art.1. Aprobarea  contului  de execuţie a  bugetului local consolidat al 

comunei Tulnici, judeţul Vrancea, la finele trimestrului II, anul 2013, pe secţiunea de 

funcţionare si secţiunea de dezvoltare în următoarea structură: 

 

  BUGET LOCAL - secţiunea de funcţionare  la finele trimestrului II  anul 2013 



a) la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                      1.911.640 lei; 

- prevederi bugetare definitive -                  1.825.660 lei; 

- încasări realizate -                                     1.684.674 lei; 

b) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale -                          1.911.640 lei; 

- credite bugetare definitive -                      1.825.660 lei; 

- plăţi efectuate -                                          1.597.504 lei; 

BUGET LOCAL - secţiunea de dezvoltare  la finele trimestrului II  anul 2013 

c) la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                       273.000 lei; 

- prevederi bugetare definitive-                    624.800 lei; 

- încasări realizate -                                          4.000  lei; 

d) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale -                           505.900 lei; 

- credite bugetare definitive-                        893.700 lei; 

- plăţi efectuate -                                              2.297  lei; 

 

BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII  

–Secţiunea  de funcţionare  la finele trimestrului II  anul 2013- 

 

e) la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                     35.300 lei; 

- prevederi bugetare definitive -                 35.300 lei; 

- încasări realizate -                                    32.406 lei; 

 

f) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale -                          35.300 lei; 

- credite bugetare definitive -                      35.300 lei; 

-    plăţi efectuate -                                         32.406 lei; 

   



BUGET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENŢII  

–Secţiunea  de dezvoltare  la finele trimestrului II  anul 2013- 

g) la venituri: 

- prevederi bugetare iniţiale -                    0 lei; 

- prevederi bugetare definitive -                0 lei; 

- încasări realizate -                                   0 lei; 

h) la cheltuieli: 

- credite bugetare iniţiale -                        0  lei; 

- credite bugetare definitive -                    0 lei; 

-    plăţi efectuate -                                       0 lei;      

                    

                          Art.2.  Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre 

Primarul comunei Tulnici, judetul Vrancea, prin aparatul de specialitate si comunicate 

celor interesati, prin grija secretarului comunei. 
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